
 

 

Att ta nästa steg i att utveckla odlingsverksamheten för att kunna ta ut en rimlig lön eller 
satsa på en anställning är utmanande. Hur frigör man tiden för en nysatsning, 
nyanställning? Möt Jonas Ringqvist, Bossgården Tidaholm som har använt sig av 
verktygen inom Lean Management. Han har nyligen gett ut boken ”Odla till försäljning – 
att försörja sig på småskalig grönsaksproduktion”. Med oss finns även Emma Holtz från 
RISE i Göteborg. Hon ger oss grunderna inom Lean Managemant och 5S. 

Dag:  2 oktober 2018 
 Plats:  Herrljunga Hotell & Konferens, Järnvägsplatsen 4, Herrljunga 
 Tid:  10.00 – ca 15.00 

Detta seminarium är ett samarrangemang mellan Gröna Möten, Lokalproducerat i Väst 
och RISE och görs inom det EU-finansierade projektet REFRAME. Evenemanget är 
kostnadsfritt och enklare förtäring ingår. Anmäl dig via evenemanget på gronamoten.se 

Välkomna! 

Anmälan senast 20 september 2018. 

Planeringsverktyg för en effektiv odling  
- hur kan Lean Management och 5S frigöra tid för utveckling? 
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Program  
10.00 Inledning med fika 
Information om EU-projektet REFRAME och satsningen på småskalig livsmedelsproduktion. 

10.15 Grundelementen inom Lean Management och 5S 
Emma Holtz, RISE, ger oss inblick i Lean Management. Vi får också exempel på hur 5S kan ge oss en 
bra start till en effektivare odlingsprocess och om vikten av att arbeta strukturerat för att ständigt bli 
bättre. 

11.30 Om Gröna Möten och nätverkande  
Ulrika Åkesson, Gröna Möten, berättar om mötesplatsen för dig i gröna näringar. 

11.45 Diskussionsfrågor över lunchen 
Oskar Lorentzon, Lokalproducerat i Väst ger oss några praktiska frågor att diskutera över lunchen 

12.00 Lunch och diskussionsmingel. 

13.00  Om att ta ut en rimlig lön som småskalig grönsaksodlare 
I boken ”Odla till försäljning” ger Jonas Ringqvist praktiska exempel från verkligheten. Hör Jonas 
berätta om hur han har utvecklat sin verksamhet. 

14.00 Sammanfattande diskussion 
Oskar Lorentzon, Lokalproducerat i Väst, sammanfattar dagen och lunchdiskussionen i dialog med 
gruppen.  

Anmäl ditt deltagande genom att registrera dig på www.gronamoten.se senast  
20-09-2018. Vid frågor kontakta Ulrika Åkesson, ulrika.akesson@agrovast.se, 0703-105630  

 

 

Gröna Möten Sjuhärad finansieras av:    

                                           

Foto Ulrika Åkesson 

Foto Ulrika Åkesson 

http://www.gronamoten.se/
mailto:ulrika.akesson@agrovast.se

